
Chem. Listy 109, 788793(2015)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy 

788 

STANOVENIE KYSELINY LISTOVEJ 
VO FARMACEUTICKÝCH  
PRÍPRAVKOCH POMOCOU  
SQUARE-WAVE VOLTAMPÉROMETRIE 
NA BÓROM DOPOVANEJ  
DIAMANTOVEJ ELEKTRÓDE  
 

KRISTÍNA CINKOVÁ, PETRA ŠATKOVSKÁ 
a ĽUBOMÍR ŠVORC 
 
Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie, Slovenská technická univer-
zita v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava  
lubomír.svorc@stuba.sk 
 
Došlo 3.12.14, prijaté 26.4.15. 
 
 

Kľúčové slová: kyselina listová, bórom dopovaná        
diamantová elektróda, square-wave voltampérometria  

 
 
Úvod 

 
Kyselina listová (folic acid, FA) je základným koen-

zýmom metabolizmu bielkovín potrebným pre látkovú 
premenu nukleových kyselín a obnovu buniek ľudského 
tela. Významnú úlohu zohráva v tehotenstve, pričom pro-
spieva centrálnej nervovej sústave a napomáha k celkové-
mu emocionálnemu zdraviu. Jej nedostatok sa môže preja-
viť búšením srdca, únavou, bolesťami hlavy, svrbením, 
vyrážkami alebo nespavosťou, pri dlhodobom nedostatku 
tohto vitamínu sa môže vyskytnúť anémia. Prísunom vyso-
kých terapeutických dávok dochádza k poruchám trávenia, 
nespavosti a alergii. V tejto súvislosti sú nové analytické 
postupy na citlivé a selektívne stanovenie FA v rôznych 
matriciach (farmaceutické prípravky, biologické vzorky) 
neustále objektom záujmu analytikov. 

Za účelom stanovenia FA boli vyvinuté rôzne analy-
tické postupy využívajúce vysokoúčinnú kvapalinovú 
chromatografiu1,2, iónovú chromatografiu3 a kapilárnu 
elektroforézu4,5. Medzi najčastejšie používané spektrálne 
metódy môžeme zaradiť spektrofotometriu6,7 

a chemiluminiscenciu8. Tieto metódy sa vyznačujú výbor-
nou citlivosťou a selektivitou, protikladom sú vysoké ob-
starávacie náklady a nutnosť zložitej predúpravy vzorky. 

Elektrochemické metódy sa v poslednej dobe stávajú 
žiaducimi a ich význam vzrastá v rôznych oblastiach pra-
xe. Hlavnými dôvodmi sú konštrukčná jednoduchosť, vy-
nikajúca reprodukovateľnosť, vysoká stabilita a nízke 
náklady9. Ako prvý elektródový materiál na stanovenie FA 
bola použitá statická (SMDE)10 a visiaca (HMDE)11 ortu-
ťová kvapková elektróda s využitím adsorptívnej rozpúš-
ťacej voltampérometrie. V súčasnosti sa ako substráty 
používajú najčastejšie elektródy zo sklovitého uhlíka 

(GCE)12.  Huo a spol. vyvinuli metódu pre simultánne 
stanovenie FA a kyseliny močovej na uhlíkovej pastovej 
elektróde (CPE)13. Wei a spol. študovali voltampéromet-
rické správanie FA na mnohostenných uhlíkových nano-
rúrkach (MWCNT) metódami chronoampérometrie 
a chronocoulometrie14. Modifikácia CPE zlatými nanočas-
ticami bola popísaná v práci Arvanda a Dehsaraeiho15. 
Ďalšie aplikácie jednostenných (SWCNT) a mnoho-
stenných uhlíkových nanorúrok sú popísané v prácach 
Xiao16 a spol. a Ensafi17 a spol. Detekčné limity pre FA 
v týchto prípadoch dosahujú úroveň od 1·10–9 do 9·10–7 M 
(tab. I).  

Cieľom tejto práce bol vývoj jednoduchej metódy na 
elektroanalytické stanovenie FA vo vzorkách farmaceutic-
kých prípravkov využitím square-wave voltampérometrie 
na bórom dopovanej diamantovej (BDD) elektróde, ktorá 
je veľmi perspektívnym elektrochemickým senzorom25–27. 

 
 

Experimentálna časť 
 

Chemikálie 
 
Zásobný roztok FA (97%, p.a., Sigma Aldrich, Brati-

slava, SR) o koncentrácii 1·10–3  M bol pripravený rozpus-
tením príslušného množstva štandardu (0,044 g) v 100 ml 
0,01 M NaOH (98%, p.a., Lachema o.p., Brno). Pracovné 
roztoky nižších koncentrácií boli pripravené presným rie-
dením zásobného roztoku s príslušným základným elektro-
lytom. Pre účely práce bol použitý Brittonov-Robinsonov 
(BR) tlmivý roztok (pH 2,0–12,0), ktorý bol pripravený 
zmiešaním kyseliny fosforečnej (85%, p.a., Lachema o.p., 
Brno), kyseliny boritej (99%, p.a., Lachema o.p., Brno) 
a kyseliny octovej (98%, p.a., Mikrochem s.r.o., Pezinok), 
pričom koncentrácia každej zložky bola 0,04 M a pH bolo 
následne upravené pomocou 0,2 M NaOH. Ďalšie študova-
né elektrolyty boli fosfátový a acetátový tlmivý roztok 
v rozsahu pH 3,0–6,0. Roztoky interferentov (dopamín, 
kyselina askorbová, kyselina barbiturová, kyselina močo-
vá, všetky 95–99% p.a, Sigma Aldrich, Bratislava) boli 
pripravené rozpustením v deionizovanej vode. Všetky 
zásobné roztoky boli uchovávané pri +6 °C. 

 
Aparatúra 

 
Voltampérometrické merania boli realizované s pou-

žitím elektrochemického analyzátora AUTOLAB 
PGSTAT 302N (Metrohm Autolab B.V., Holandsko), 
pričom obsluha, priebeh merania a zber dát boli zabezpe-
čené programom NOVA 1.9. V trojelektródovom zapojení 
bola ako pracovná elektróda použitá BDD elektróda 
s kruhovým filmom s aktívnym povrchom 0,43 mm2 
a pomerom B/C = 10 000 ppm. BDD elektróda bola vyro-
bená metódou chemickej depozície pár (Ústav elektroniky 
a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 
v Bratislave), pričom ako substrát bol použitý vysokovodi-
vý (0,008–0,024 Ω cm) N (100) typ silikónového substrátu 
s 2 m vrstvou SiO2. Platinový drôtik slúžil ako pomocná 
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elektróda a argentochloridová (Ag/AgCl/3M KCl) ako 
referenčná elektróda. Hodnoty pH boli merané na pH metri 
Model 215 s kombinovanou sklenou elektródou (Denver 
Instrument, USA).  

 
Voltampérometrické merania 

 
Príslušný objem zásobného roztoku FA bol 

v odmernej banke doplnený základným elektrolytom na 
objem 25 ml a následne bol zaznamenaný príslušný volt-
ampérogram. Ako voltampérometrické techniky boli pou-
žité cyklická (CV) a square-wave (SWV) voltampéromet-
ria s optimalizovanými parametrami (amplitúda, frekven-
cia). Povrch BDD elektródy bol vždy pred prvým meraním 
na začiatku pracovného dňa opláchnutý deionizovanou 
vodou. Následne bol elektrochemicky čistený pri potenciá-
li +2,5 V v prostredí 1 M H2SO4 počas 30 s a ďalej podro-
bený katodickej predúprave pri potenciáli –2,5 V počas 
60 s. Medzi jednotlivými skenmi nebol aplikovaný žiadny 
elektrochemický spôsob čistenia povrchu elektródy. Kalib-
račné roztoky boli pripravené pridaním príslušného obje-
mu zásobného roztoku FA (c = 1·10–4 M) k základnému 
elektrolytu, pričom výsledná koncentrácia bola prepočíta-

ná na celkový objem v elektrochemickej cele. 
Všetky voltampérogramy s výnimkou merania opako-

vateľnosti stanovenia (záznamy merané 10) boli namera-
né celkovo trikrát (n = 3) a následne štatisticky vyhodnote-
né. Detekčný limit (LOD) bol vypočítaný ako trojnásobok 
smerodajnej odchýlky úseku podelený smernicou kalibrač-
nej priamky (n = 3). Všetky experimenty boli uskutočnené 
pri laboratórnej teplote. 

 
Reálne vzorky farmaceutických prípravkov 

 
Zásobný roztok vzorky (dve rôzne vzorky Folic acid® 

tabliet s deklarovaným obsahom FA, A: 1 mg (Jamieson 
Laboratories, Kanada), B: 400 g (Zentiva k.s, Praha)) bol 
pripravený rozdrvením 10 tabliet (priemerná hmotnosť 
tablety v prípade vzorky A a B bola 0,249 g resp. 0,214 g) 
v achátovej miske, zhomogenizovaním a rozpustením 
0,391 g resp. 0,356 g prášku v malom objeme 
0,01 M NaOH. Zmes bola následne prefiltrovaná a filtrát 
bol doplnený základným elektrolytom, BR tlmivým rozto-
kom s pH 5,0 v 50 ml odmernej banke. Alikvotná časť 
zásobného roztoku vzorky (1 ml) bola pridaná do elektro-
chemickej cely a doplnená na 25 ml základným elektroly-

a AdSDPV – adsorptívna rozpúšťacia diferenčná pulzová voltampérometria, AdSV – adsorptívna rozpúšťacia voltampéro-
metria, ACASV – adsorptívna rozpúšťacia voltampérometria so striedavým prúdom, AuE – zlatá elektróda, AuNPs – zlaté 
nanočastice, BDDE – bórom dopovaná diamantová elektróda, CA – chronoampérometria, CC – chronocoulometria, CPE – 
uhlíková pastová elektróda, GCE – elektróda zo sklovitého uhlíka, HMDE – visiaca kvapková ortuťová elektróda, LOD – 
detekčný limit, LDR – lineárny dynamický rozsah, LSV – voltampérometria s lineárne napäťovým priebehom, m-AgSAE – 
strieborná tuhá amalgámová elektróda modifikovaná ortuťovým meniskom, MWCNT – mnohostenná uhlíková nanorúrka, 
PtNPs – platinové nanočastice, SMDE – statická kvapková ortuťová elektróda, SWCNT – jednostenná uhlíková nanorúrka, 
SWV – square-wave voltampérometria; b vs. Ag/AgCl/3 M KCl 

Elektróda a Modifikátor Technika Ep
 b [V] LDR [M] LOD [M] Lit. 

HMDE – AdSV –0,55 1,0·10–9 – 1,0·10–7 1,0·10–9 11 

SMDE – SWV –0,87 1,0·10–7 – 1,0·10–5 – 10 

SMDE – ACASV – 1,0·10–11 – 1,0·10–8 2,0·10–12 19 

m-AgSAE – AdSDPV –0,43 0 – 2,5·10–8 5,0·10–9 20 

CPE – LSV +0,68 3,0·10–6 – 2,0·10–4 1,0·10–7 13 

CPE AuNPs SWV +0,66 6,0·10–8 – 8,0·10–5 2,0·10–8 15 

CPE NiO/CNT SWV +0,80 3,0·10–6 – 5,5·10–4 9,0·10–7 21 

CPE – DPV +0,78 5,0·10–6 – 2,0·10–3 7,0·10–7 22 

GCE SWCNT LSV –0,71 1,0·10–8 – 1,0·10–4 1,0·10–9 23 

GCE PtNPs/MWCNT DPV +0,94 2,0·10–7 – 1,0·10–4 5,0·10–8 12 

GCE p-AMTa DPV +0,71 2,0·10–5 – 1,8·10–4 2,5·10–7 24 
  

AuE 
  

MWCNT CA,CC +0,83 2,0·10–8 – 1,0·10–6 1,0·10–8 14 
  

BDDE – SWV +0,78 1,0·10–7 – 1,7·10–4 3,0·10–8 – 

Tabuľka I 
Voltampérometrické metódy stanovenia FA na modifikovaných a nemodifikovaných elektródových povrchoch 
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tom. Na analýzu bola použitá metóda prídavku štandardu 
(prídavky: 100, 200 a 300 l roztoku FA o koncentrácii 
c = 1·10–3 M).  

 
 

Výsledky a diskusia 
 
Elektrochemické správanie FA na BDD elektróde 

 
Optimalizácia experimentálnych podmienok 

a posúdenie charakteru elektrochemického správania FA 
na povrchu BDD elektródy boli študované pomocou CV. 
Zásobný roztok FA s koncentráciou 1·10–3 M  bol postup-
ne riedený tlmivými roztokmi (BR tlmivý roztok, acetáto-
vý tlmivý roztok, fosfátový tlmivý roztok ). Na základe 
experimentov bolo zistené, že oxidácia 1·10–4 M FA 
s najlepším tvarom prúdových maxím prebiehala v mierne 
kyslom prostredí v prítomnosti BR tlmivého roztoku 
(pH 2,0–4,0). Pri tomto pH rozsahu sa elektrochemická 
aktivita FA na BDD elektróde prejavila prítomnosťou 
dvoch anodických píkov v rozmedzí potenciálov od +0,80 
do +0,72 V (prvý pík) a od +0,99 do +0,91 V (druhý pík, 
jeho poloha je znázornená vo vloženom grafe na obr. 1). 
Pri pH 5,0 a viac sa druhý oxidačný pík už neobjavoval 
v CV zázname a bol pozorovaný len jeden oxidačný pík 
FA oválneho tvaru s maximom pri potenciáli +0,85 V 
(obr. 1). Katodický pík charakterizujúci elektrochemickú 
redukciu študovanej látky v spätnom skene nebol pozoro-
vaný, čím možno FA priradiť k elektroaktívnym organic-
kým látkam s vysoko ireverzibilným správaním na po-
vrchu BDD elektródy. Nízka prúdová odozva základného 
elektrolytu dokazuje, že zvyškový prúd je za daných expe-
rimentálnych podmienok nízky.  

Súbežne bol sledovaný aj vplyv pH BR tlmivého roz-
toku v rozsahu 2,0 až 12,0 na polohu a veľkosť prúdového 
maxima FA (pri tomto štúdiu bol v prípade pH 2,0 až 5,0 
zobraný do úvahy druhý oxidačný pík). S narastajúcim pH 
(2,0–5,0) narastala aj veľkosť oxidačného prúdu a pri 
pH 5,0 bola jeho intenzita najväčšia. S ďalším zvyšovaním 
pH oxidačný prúd FA klesal a od pH 10,0 už nebol pozo-
rovaný žiadny oxidačný pík. Z tohto dôvodu bolo pre ďal-
šie experimenty vybrané pH 5,0. V rozsahu pH 2,0–5,0 
dochádzalo aj k znižovaniu potenciálového maxima, pri-
čom experimentálna závislosť Ep = f(pH) má lineárny 
charakter a môže byť vyjadrená v tvare: 

Ep (V) = (1,071 ± 0,009) – (0,034 ± 0,002)pH                 (1) 
(R2 = 0,989)    

Získaná hodnota smernice dobre korešponduje 
s hodnotou –0,030 V z literatúry16. Tento údaj indikuje, že 
pri elektródovej reakcii FA je počet vymenených elektró-
nov dvojnásobný k počtu protónov, t.j. dva elektróny 
a jeden protón sa zúčastňujú elektrochemickej oxidácie FA 
na BDD elektróde za vzniku (E)-2-(4-((2-amino-4-oxo-1,4-  
-dihydropteridin-6-yl)metylenamino)benzamido) pentáno-
vej dikyseliny16.  

Ďalším krokom bolo štúdium vplyvu polarizačnej 
rýchlosti na veľkosť oxidačného signálu FA (grafické vý-
sledky neuvádzame). S rastúcou polarizačnou rýchlosťou 
(v rozsahu 10 až 200 mV s–1) narastala aj intenzita prúdo-
vej odozvy Ip pre FA podľa Randless-Ševčíkovej rovnice 
(2): 

Ip (A) = (2,054 ± 0,018)·10–9  + (3,572 ± 0,016)·10–9v1/2  (mV s–1) 
(R2  = 0,991)                                                                     (2)   

Vysoký stupeň linearity a nízka hodnota úseku prí-
slušnej závislosti sú priamym dôkazom difúziou kontrolo-
vaného deja. Adsorpciu FA na povrchu pracovnej elektró-
dy možno tak považovať za zanedbateľnú. 

 
Voltampérometrické stanovenie FA 

 
Square-wave voltampérometria (SWV) bola použitá 

ako citlivá elektrochemická technika pre kvantifikačné 
účely. V prvom kroku bolo potrebné optimalizovať inštru-
mentálne parametre SWV (amplitúda, frekvencia), ktoré 
vplývajú na tvar, veľkosť a polohu prúdovej odozvy 1·10–4 M 
FA. Pre tieto účely bol sledovaný vplyv amplitúdy 
(v rozsahu 10 až 150 mV) pri predvolenej konštantnej 
frekvencii (25 Hz). S rastom amplitúdy narastala aj výška 
oxidačného píku, pri hodnote 100 mV začal signál klesať. 
Zároveň bol pozorovaný aj posun píku smerom do oblasti 
s negatívnejšími potenciálmi a dochádzalo k jeho výrazné-
mu rozširovaniu a deformácii (vložený graf v obr. 2). Za 
optimálnu hodnotu modulačnej amplitúdy bolo zvolených 
25 mV. V prípade frekvencie (študovaný rozsah 10–
150 Hz) narastala prúdová odozva FA po hodnotu 100 Hz 
a následne začal oxidačný signál klesať s výrazným náras-
tom pozadia (obr. 2). Ako optimálna hodnota frekvencie 
bola vybraná 25 Hz, pretože pri tejto frekvencii bol oxi-
dačný prúd dostatočne intenzívny a tvar píku nevykazoval 
deformáciu. Optimalizované hodnoty inštrumentálnych 

Obr. 1. CV voltampérogramy základného elektrolytu (BRBS 
s pH 5, krivka 1) a FA (cFA = 1·10–4 M) v prostredí BR tlmivé-
ho roztoku s pH 5 (krivka 2) na BDD elektróde pri polarizač-
nej rýchlosti 100 mV s–1. Závislosť Ep = f(pH) a Ip = f(pH) je 
vložená vo vnútri grafu 
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parametrov sme v ďalšom kroku použili na zostrojenie 
kalibračnej závislosti. SW voltampérogramy elektroche-
mickej oxidácie FA na povrchu BDD elektródy na rôznych 
koncentračných úrovniach FA sú zobrazené na obr. 3. 
Parametre kalibračnej závislosti sú uvedené v tab. II. Zá-
vislosť prúdovej odozvy od koncentrácie FA bola lineárna 
v koncentračnom rozsahu 1,0·10–7 – 1,7·10–4 M a LOD 
dosiahol hodnotu 3,0·10–8 M. RSD hodnota (2,8 %) potvr-
dzuje výbornú opakovateľnosť merania. 

Interferenčné štúdium bolo vykonané za účelom ove-
renia selektivity danej metódy. V tejto súvislosti boli vy-
brané elektrochemicky aktívne látky, ktoré sa bežne vy-
skytujú v biologických vzorkách (kyselina močová, dopa-
mín, kyselina askorbová a kyselina barbiturová). Výsledky 
ukázali, že dopamín za daných podmienok podliehal elek-
trochemickej oxidácii s maximom pri potenciáli +0,6 V. 
Prúdová odozva FA bola výrazne znížená (viac ako 30 %) 
už pri 5-násobnom nadbytku dopamínu. Pri koncentrač-
nom pomere 1:10 bola pozorovaná fúzia obidvoch píkov 
(obr. 4). Podobný efekt bol pozorovaný aj pri kyseline 
askorbovej a kyseline močovej. Kyselina barbiturová ne-
spôsobovala výraznú zmenu signálu FA. Výsledky interfe-
renčného štúdia potvrdili, že použitie danej metódy je ob-
medzené len na vzorky s minoritným obsahom študova-
ných látok v porovnaní s FA. 

Metóda bola následne aplikovaná na analýzu reálnych 
vzoriek farmaceutických tabliet. Na obr. 5 sú zobrazené 
SW voltampérogramy analýzy tabliet Folic acid®, 
u ktorých výrobca deklaruje obsah 1 mg FA v jednej table-
te. S postupným pridávaním štandardu bol sledovaný pro-
porcionálny nárast prúdovej odozvy oxidácie FA 
s maximom pri potenciáli +0,85 V, pričom každé meranie 
bolo opakované trikrát. V tab. III je uvedený prehľad sta-

novených obsahov FA u študovaných liečiv. Dosiahnuté 
výťažnosti boli na úrovni 101,5 % a 103,1 %, pričom sta-
novené hodnoty v porovnaní so skutočnou hodnotou (1 mg 
a 400 g) ležali mimo intervalu spoľahlivosti s P = 95 %. 

Tab. I sumarizuje porovnanie základných analytic-
kých parametrov danej metódy a predchádzajúcich referá-
tov zaoberajúcich sa stanovením FA na rôznych elektródo-
vých povrchoch. Visiaca (HMDE)11 a statická (SMDE)19 
ortuťová kvapková elektróda zaznamenali doposiaľ najniž-
šie dosiahnuté LOD. Niektoré z uvedených prác13,22,24 však 
uvádzajú vyššie LOD v porovnaní s metodológiou za vyu-
žitia BDD elektródy. Aplikácia holých (nemodifi-

Obr. 2. SW voltampérogramy FA v prostredí BR tlmivého 
roztoku s pH 5 na BDD elektróde pri rôznych frekvenciách: 
(1) 10, (2) 25, (3) 50, (4) 75, (5) 100 a (6) 150 Hz s amplitúdou 
100 mV. Vložený obrázok zobrazuje SW voltampérogramy 
pri rôznych amplitúdach: (1) 10, (2) 25, (3) 50, (4) 75, (5) 100 
a (6) 150 mV s frekvenciou 25 Hz  

Obr. 3. SW voltampérogramy FA v prostredí BR tlmivého 
roztoku s pH 5 na BDD elektróde pre koncentrácie cFA: 0 (1), 
1·10–7 (2), 4·10–7 (3), 8·10–7 (4), 2,8·10–6 (5), 6·10–6 (6), 7,9·10–6 

(7), 9,9·10–6 (8), 1,9·10–5 (9), 3,9·10–5 (10), 5,6·10–5 (11), 9,9·10–5 
(12), 1,2·10–4 (13) a 1,6·10–4 (14) M. SWV parametre: amplitúda 
25 mV, frekvencia 25 Hz. Zodpovedajúca kalibračná priamka 
v logaritmickom tvare (pre lepšiu prehľadnosť) log Ip = f(log 
cFA) je vložená vo vnútri grafu 

Parameter Hodnota 

Úsek, A (3,40 ± 0,01)·10–9 

Smernica, A M–1 (6,21 ± 0,23)·10–4 

LDR, M 1,0·10–7 – 1,7·10–4 

R2 0,993 

LOD, M 3,0·10–8 

RSD a, % 2,8 

Tabuľka II 
Základné analytické parametre kalibračnej závislosti pre 
stanovenie FA technikou SWV na BDD elektróde (n = 3) 

a Vypočítané pre koncentračnú hladinu FA na úrovni 
1,96·10–5 M pre n = 10 
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kovaných) elektród navyše redukuje náklady, znižuje čas 
potrebný na prípravu takejto elektródy a eliminuje riziko 
vzniku možných chýb. Dosiahnuté výsledky dokazujú 
dostatočnú citlivosť BDD elektródy a potvrdzujú vhodnosť 
jej použitia ako citlivého elektrochemického senzora 
v analýze farmaceutických prípravkov. 

 
 

Záver 
 
V rámci tejto práce bola vyvinutá jednoduchá, rýchla 

a citlivá metóda pre priame stanovenie kyseliny listovej 
(FA) na BDD elektróde. Elektrochemické správanie analy-
tu bolo študované metódou cyklickej voltampérometrie 
v prítomnosti Brittonovho-Robinsonovho tlmivého rozto-
ku, pričom FA podliehala ireverzibilnej oxidácii 

s píkovým maximom pri potenciáli +0,85 V pri pH 5,0. 
Nízky detekčný limit (3,0·10–8 M), široký lineárny dyna-
mický rozsah od 1,0·10–7 do 1,7·10–4 M a dobrá opakova-
teľnosť (RSD = 2,8 % pre n = 10) boli dosiahnuté využi-
tím square-wave voltampérometrie. Praktická aplikovateľ-
nosť metódy bola demonštrovaná analýzou reálnych vzo-
riek tabliet s výťažnosťami 101,5 % až 103,1 %. Výsledky 
štúdia potvrdzujú oprávnenosť použitia tohto perspektív-
neho elektródového materiálu pri kontrole kvality farma-
ceutických prípravkov obsahujúcich FA. 

 
Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou 

agentúrou VEGA č. 1/0051/13.  
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K. Cinková, P. Šatkovská, and Ľ. Švorc (Institute 
of Analytical Chemistry, Faculty of Chemical and Food 
Technology, Slovak University of Technology, Bratislava): 
Determination of Folic Acid in Pharmaceutical Prepa-
rations by Square-Wave Voltammetry Using a Boron-
Doped Diamond Electrode  

 
Electrochemical behavior of folic acid (FA) was stud-

ied by cyclic voltammetry. An irreversible oxidation peak 
of FA was obtained at +0,85 V (Ag/AgCl, pH 5.0). The 
current dependence for square-wave voltammetry was 
linear at 1.0·10–7 – 17·10–4 M FA with a low detection 
limit of 3.0·10–8 M and good repeatability (RSD 2.8 %, n = 
10). The method was used in analysis of tablets with re-
coveries 101.5 and 103.1 % and the determined values 
outside the confidence interval P = 95 %. The method is 
an alternative to widely used chromatographic methods.  

 
 


